1. Melléklet

A Mesebeli Országok – lengyel és magyar mesék és legendák című rajzpályázat
szabályzatához
JELENTKEZÉSI LAP, ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ
NYILATKOZAT
A pályázó gyermek adatai
A gyermek neve:
A gyermek életkora:
A nevezési korosztály:
I- 6-8 éves gyermekek
II- 9-12 éves gyermekek
III- 13-15 éves fiatalok
A gyermek törvényes képviselőjének
adatai
A törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő telefonszáma:
A törvényes képviselő e-mail címe:

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott…………………………………………….........................
képviselő)

(törvényes

(anyja neve: ……………………………………………;
születési hely, idő…………………………..…….……………….,
lakcím:……………………………..…………..………….…..),
mint ……………………..…………………..……… nevű gyermek
(anyja neve: …………………………………….………….,
születési hely, idő: ……………..…..……………….…………..) törvényes képviselője
a jelen nyilatkozat aláírásával önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fent
nevezett gyermek adatait, valamint a saját fentiekben megadott adatainkat/adataimat az
InArt Alapítvány, az általa meghirdetett 2019. évi a Mesebeli Országok – lengyel és

magyar mesék és legendák elnevezésű rajzpályázattal kapcsolatosan és ebből a célból
kezelje . Önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ugyanezen célból a fent
nevezett gyermek által elkészített és a hivatkozott pályázatra benevezett munkát, a
gyermek nevét, korosztályát, az InArt Alapítvány ezen rendezvényéhez kapcsolódó
kampányaiban felhasználja.
Egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező a pályázati nyertes alkotásokat
kiállításon, fotókon, cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutassa.
Előzetesen hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy a Szervező a nyertes alkotást, a nyertes
gyermek nevét, intézmény nevét, korosztály megjelölésével kezelje, és közzétegye a
Mesebeli Országok Fesztivál weboldalán (wonderlandfestival.hu) és Facebook oldalán.
Kijelentem, hogy az InArt Alapítvány által meghirdetett a Mesebeli Országok – lengyel
és magyar mesék és legendák elnevezésű rajzpályázat kiírt szabályzatban rögzített
valamennyi rendelkezést megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek
ismerem el.
A fenti hozzájárulásomat bármikor, feltétel nélkül visszavonhatom.
Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban:
GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti
hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.

…………………………………………..
a törvényes képviselő aláírása

Kelt: …………………………, 2019. ................. hónap ….... nap.

